
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI 

A. Amaçlar 

Deniz Ulaştırma ve İşletme programının amacı mezunlarını ticari denizcilik güverte zabitliği görevlerine 

hazırlamaktır. Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, dünyanın her yerinde 

seyreden gemilerde vardiya zabiti/ yakınyol kaptanı olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, 

brokerlik, denizcilik sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki görevlerde de 

çalışabileceklerdir. Ülkemizin ve dünya denizcilik endüstrisinin ihtiyacı olan Vardiya Zabitlerini 

yetiştirmek.Denizciliği seven ve sevdiren, denizcilik mesleğine büyük bir sevgi ile sahip çıkan denizciler 

yetiştirmek. 

Deniz taşımacılığı sektörü, dünyada birçok ulusu ve iş sürecini bünyesinde barındıran bir sektördür. Denizde 

çalışacak personelin dünya genelinde standart bir eğitimden geçerek sertifikalandırılması, uluslararası 

sözleşmelerle zorunlu hale getirilmiştir. Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, deniz taşımacılığında aktif görev 

alacak, sorumluluk bilinci yüksek, özgüveni olan, insiyatif kullanabilecek ve çağın modern uygulamalarına 

katılıp katkıda bulunabilecek zabitanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

B.Hedefler  

Dünyanın deniz kaynaklarını değerlendirebilecek, bu kaynakları denizcilik sektörünün, ülkenin ve ülke insanının 

yararına en etkili ve objektif bir şekilde kullanabilecek yüksek vasıflı denizciler yetiştirmeyi kendine hedef 

edinmiştir.Ayrıca, kurum verdiği yüksek kalite denizcilik eğitimi ile oldukça vasıflı ve yetkin mezunlar 

yetiştirerek ve sektörde potansiyel insan gücü yaratarak, uluslararası denizcilik sektöründe tanınan, saygın, ideal 

ve lider bir konuma gelmeyi amaçlamaktadır. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli bilgi birikimi. 

2. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

3. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 

4. Meslek etik ve sorumluluk bilinci.  

5. Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını sağlar. 

6. Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma esnasında bunları kullanır. 

7. Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik 

üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda 

farkındalık. 

8. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve diğer denizcilikle ilgili Ulusal 

ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları uygulama becerisi kazanır. 

9. Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler verebilme bilgisi ve becerisi. 

10. Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına ilişkin bilgi sahibi olmak. 

11. Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır. 

12. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için, hem 

bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma becerisi kazanabilir. 

13. Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olur ve geminin pozitif dengede 

ve emniyetle seyretmesi için gerekli denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

14. Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası tehlikelerden koruma ve önlem alma 

becerisi kazanır. 

15. İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği kazandırır. 

 



 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   



 

 

 

 

D.Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 

E. Alınacak Derece 

Bu bölüm, yükseköğretimde 120 AKTS’lik bir eğitime tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program 

yeterlilikleri sağlandığında Deniz Ulaştırma ve İşletme alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. 

F.Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Nişantaşı Üniversitesi tanıtım kataloğu ve internet 

sitesinden ulaşılabilir. 

 

 

G.Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, dünyanın her yerinde seyreden 

gemilerde vardiya zabiti/ yakın yol kaptanı olarak hizmet vereceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, 

denizcilik sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki görevlerde de çalışabileceklerdir. 

H.Mezuniyet Koşulları 

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

  



Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle 

dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bu sınavlardan gerekli başarı 

kriterleri sağlanmalıdır. 

J.Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K. Ders Planı 

(Deniz Ulaştırma ve İşletme Öğretim Programı) 

 

I. YARIYIL 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL101 Yabancı Dil I 3 0 3 3 2 

ODUI101 Matematik I 2 1 3 3 3 

ODUI103 Denizcilik Kimyası 2 0 2 2 3 

ODUI105 Seyir I 2 2 4 3 4 

ODUI107 Fizik I 2 0 2 2 2 

ODUI109 Gemicilik I 2 1 3 3 4 

ODUI113 Denizde Güvenlik I 

 

2 1 3 3 4 

OBLG 101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 0 2 2 4 

 TOPLAM   26 25 30 
 

II. YARIYIL 

 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL102 Yabancı Dil II 2 1 3 3 2 

ODUI102 Matematik II 2 1 3 3 3 

ODUI104 Fizik II  1 1 2 2 2 

ODUI106 Seyir II  2 2 4 3 4 

ODUI108 Gemicilik II 1 1 2 2 4 

ODUI110 Denizde Güvenlik II 1 2 3 2 5 

ODUI112 Gemide Sağlık 1 2 3 2 3 

ODUI114 Vardiya Standartları I 2 0 2 2 3 

 TOPLAM   26 23 30 
 

III. YARIYIL 

 

Ders 

Kodu 

DERS ADI T U Ders 

Saati 

Kredi AKTS 

ODUI201  Seyir III  2 2 4 3 4 

ODUI203  Vardiya Standartları II  3 0 3 3 3 

ODUI205  Denizde Güvenlik III 

 Güvenlik III 

2 1 3 3 4 

ODUI207 Denizcilik İngilizcesi I 2 2 4 3 3 

ODUI209 Deniz Hukuku 2 0 2 2 3 

ODUI211 Deniz Meteorolojisi  2 0 2 2 3 

ODUI213 Gemi Yapısı ve Dengesi 2 1 3 3 4 

ODUI215 Liderlik 1 1 2 2 2 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   23 21 30 
 

IV. YARIYIL 



Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

ODUI202  Seyir IV 2 2 4 3 4 
ODUI204 Denizde Haberleşme 1 2 3 2 3 

ODUI206  Gemi Manevrası 1 2 3 2 3 

ODUI208 Denizcilik İngilizcesi II 2 2 4 3 3 

ODUI210  Yük İstif 2 1 3 3 3 

ODUI212 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri 2 0 2 2 3 

ODUI214  Elektronik Seyir 1 2 3 2 3 

ODUI216 Denizde Güvenlik IV  2 1 3 3 4 

 
 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   25 20 30 
 
 

L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 66 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 34 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI - 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ: 

BİRİNCİ YARIYIL 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi   OATA 151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles 

Code OATA 151 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 

sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 

Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 

öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

 

Hafta Konular 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat Hareketleri/ 

Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Milli 

Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan Cemiyetler), 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı 

Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı Savaşlar, Sakarya 

Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak  1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 

Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı Kanunun 

Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler  

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış  Politikasına Genel Bir  Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları)  

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. (Türkiye’nin Milletler 

Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış Politikası ve 

Demokrasiye Geçiş),  

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri 

14.Hafta Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılâplar 

 Final Sınavı 



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

x     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. x     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

 x    

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  x   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

x     

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

x     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

x     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

x     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır. x     

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Matematik I Kod ODUI101 

Course Mathematics I 

 

Code ODUI101 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri,Tam 

sayılar ve bayağı kesirli sayılar ile işlemler, ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma, 

üslü ve köklü sayılar ile işlemler, determinantlar, matrisler, logaritma, logaritma 

cetvellerinin kullanımı, cebir, grafiklerorantı, sapma ve ara değer hesaplama 

(enterpolasyon), limit ve türevdiferansiyel ve integral, geometri 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular 

1 Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri 

2 Tam sayılar ve bayağı kesirli sayılar ile işlemler 

3 Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma 

4 Üslü ve köklü sayılar ile işlemler 

5 Determinantlar 

6 Matrisler 

7 Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı 

8 Ara sınav 

9 Cebir 

10 Grafikler 

11 Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon) 

12 Limit ve türev 

13 Diferansiyel ve integral  

14 Geometri 

 Final Sınavı 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Matematik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 x    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

 x    

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 x    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 x    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

  x   

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır. x     

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

  x   

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 x    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Yabancıl Dil I 

 

Kod OYDL 101 

Course Foreign Language I 

 

Code OYDL 101 

Krediler Teori: 3 

 

Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 2 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16  

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular 

1 Present Forms of Be 

2 Questions Negatives and Short Answers of BE, Possesive’s 

3 Present Simple Time 

4 Present Simple Questions Negatives and Short Answers 

5 Prepositions 

6 Modal 1 

7 Modal 2 

8 Ara sınav 

9 Past Simple 

10 Past Simple Negatives 

11 Count and Uncount Nouns 

12 Comparative and Superlative Adjectives 

13 Adjectives and Adverbs 

14 General Revision 

 Final Sınavı 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil I Dersi  - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

x     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

    x 

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 x    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

  x   

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

x     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

    x 

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

   x  

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır. x     

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Denizcilik Kimyası 

 

Kod ODUI103 

Course Marine Chemistry 

 

Code ODUI103 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Atomlar, moleküller, bileşik, eriyik, süspansiyon, iyonlar, pH ölçeği, oksidasyon, 

korozyon, anot-katot oluşumu. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Deniz 

boyaları, Su kalitesi, su testleri, su ıslahı, kazan suları kimyası. Hidro-karbonlar, yakıt 

kimyası 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Su kaynakları, Suların analizinde kullanılan birimler ve dönüştürme hesapları,  

2 Laboratuvar deneyleri.  

3 Suyun muhtemel bileşiminin hesaplanması.  

4 Suların asitliği. Suların alkaliliği.  

5 Suların sertliği  

6 Sertlik giderme süreçleri: Kimyasal Yöntemler  

7 Sertlik giderme prosesleri: Kimyasal Yöntemler  

8 Ara Sınav  

9 İyon Değiştirme, Membranlar  

10 Dezenfeksiyon İşlemleri  

11 Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri.  

12 Korozyon  

13 Korozyon  

14 Yakıtlar,yağlar  

 Final Sınavı  

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Denizcilik Kimyası Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen Bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

    X 

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.  X    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  X   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

 X    

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

X     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  X   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

   X  

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

  X   

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  X    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

  X   

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

   X  

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 X    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Seyir I 

 

Kod ODUI105 

Course Navigation I 

 

Code ODUI105 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Navigasyonun tanımı ve tarihçesi, navigasyon araç ve yöntemlerinin gelişimi, yerkürenin 

şekli hareketleri ve koordinat sistemi, deniz milli ve yön kavramı, harita projeksiyonları, 

deniz haritaları, markator haritasının özellikleri, fenerler, fener kitapları, görünme 

mesafeleri ve karakteristik şamandıralama sistemleri, deniz haritalarının özellikleri, 

harita datumu, markator haritasının çizimi, plotting sheet çizimi, kerte hattı ve büyük 

daire yayı, rota ve kerteriz (nispi, hakiki), rota açısı, denizde yön bulma, manyetik 

pusula, pusula okuma, derece ve kerte sistemleri, cayro pusula, yapısı, çalışması ve 

hataları, düzeltmeleri, pusula hatasının bulunması, rota ve kerterizlere uygulanması, 

harita ve neşriyatın düzenlenmesi, harita folyo sistemleri, denizcilere ilanlar, harita ve 

neşriyatın düzeltilmesi, harita katalogları ve kullanım, fenerler ve sis işaretleri, fener 

kitaplarının kullanılması, coğrafi görüş mesafeleri, ışık menzilinin bulunması, telsiz seyir 

yardımcıları, sembolleri, harita ve kitaplarla şamandıralama sistemi, Parakete ve Kılavuz 

Seyri uygulaması, Seyir Planı. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Seyrin tanımı ve sınıflandırması. Yerkürenin şekli, enlem ve boylam.  

2 Enlem boylam farkı, mevki ve mesafe kavramları, Orta enlemler  

3 Seyirde kullanılan araç – gereçler   

4 Harita projeksiyonları ve deniz haritaları   

5 Denizde mesafe ve yön kavramları   

6 Mevki koyma, yöntem ve çeşitleri,   

7 Pusulalar  

8 Ara sınav  

9 Harita ve neşriyatın düzenlenmesi  

10 Harita ve neşriyatın düzenlenmesi,düzeltilmesi ve kullanılması  

11 Seyir yardımcıları  



12 Fenerler ve şamandıralar  

13 Parakete ve kılavuz seyri  

14 Seyir planlaması  

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Seyir I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen Bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

    X 

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.  X    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  X   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

 X    

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

X     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  X   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

   X  

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

  X   

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  X    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

  X   

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

   X  

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 X    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  X   

 

 

 

 

 

 



Ders Fizik I  

 

Kod ODUI107 

Course Physics I 

 

Code ODUI107 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Kütle, ağırlık ve kuvvet, Yol, hız ve ivme, Dairesel hareket ve dönme Statik, İş, enerji ve 

güç, Mekanik, Yoğunluk, Akışkanlar, Arşimet Yasası, Sıcaklık, Katıların ve sıvıların 

genleşmesi, Gazlar, Isının iletimi Fiziksel durum değişimi, Dalgalar, Elektromanyetik 

radyasyon, Işık, Ses 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Kütle, ağırlık ve kuvvet  

2 Yol, hız ve ivme  

3 Dairesel hareket ve dönme  

4 Statik  

5 İş, enerji ve güç  

6 Mekanik  

7 Yoğunluk, Akışkanlar,  Arşimet Yasası  

8 Ara Sınav  

9 Sıcaklık  

10 Katıların ve sıvıların genleşmesi, Gazlar  

11 Isının iletimi  

12 Fiziksel durum değişimi  

13 Dalgalar, Elektromanyetik radyasyon  

14 Işık, Ses  

 Final Sınavı  

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Fizik I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

    x 

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

 x    

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  x   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

  x   

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

x     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

    x 

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

   x  

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  x    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

   x  

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Gemicilik I 

 

Kod ODUI109 

Course Seamanship I 

 

Code ODUI109 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, Gemilerin boyutları ve tonaj kavramı, Gemi 

kısımları, yapısal elemanlar, halat çeşitleri, yapıları ve kullanım yerleri, burgata hesabı, 

ırgat ve demirleme donanımı, demir zinciri, demir, zincirlik, vinçler, bumbalar, kreynler, 

makaralar, palangalar, güç hesapları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular  

1 Gemicilik terimleri gemiler ile ilgili temel tarifler  

2 Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması  

3 Tonaj Ölçüleri (Gros tonaj, Net tonaj, Detveyt tonaj, Deplasman tonaj, Boş deplasman)  

4 Gemilerde bulunan teçhizatlar  

5 Halatlar (Bitkisel, sentetik ve çelik tel halatlar)  

6 Halatlar (Bağlama, bakım-tamir)  

7 Halat işleri konusunda uygulamalı eğitim  

8 Ara Sınav  

9 Gemi kısımları, yapısal elemanlar  

10 Irgat ve demirleme donanımı  

11 Demir zinciri, demir, zincirlik, vinçler, bumbalar  

12 Yelkenli donanımları  

13 Yükleme ve boşaltma donanımları  

14 Yükleme ve boşaltma donanımları  

 Final Sınavı  

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Gemicilik I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. x     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

 x    

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     x 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

   x  

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    x 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

  x   

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  x   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

    x 

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

    x 

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.     x 

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

   x  

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

    x 

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 x    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

   x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Denizde Güvenlik I 

 

Kod ODUI113 

Course Marine Safety I 

 

Code ODUI113 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Gemideki acil durum türleri, Gemide yangınla mücadele organizasyonu, Yanma ve 

yangın elemanları, Tutuşma türleri ve kaynakları, yangın önlemleri, yangınların 

sınıflandırılması, Yangınla mücadele teçhizatı ve donanımları, Eğitim ve talimlerin 

önemi, Deniz kirlenmesinin etkileri, İnsan ilişkileri, eğitim, iletişim, sosyal ve iş çevresi, 

Sosyal sorumluluklar, kişisel haklar ve yükümlülükler, Uyuşturucu ve alkol kullanımının 

tehlikeleri. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Denizde güvenlik konularına giriş  

2 Temel yangın, yanma, yangın, tutuşma türleri ve kaynakları  

3 Yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması  

4 Yangın söndürücüler  

5 Yangında hareket, acil durum türleri ve eğitimleri  

6 Solunum cihazı  

7 Acil durumlara karşı yapılacaklar  

8 Ara Sınav  

9 Eğitim ve talimlerin önemi  

10 Personel emniyeti ve sosyal sorumluluk, İnsan ilişkileri  

11 Gemi çalışanları, gemide insan ilişkileri, eğitim, iletişim  

12 İş ve sosyal çevre, İş akti ve feshi  

13 Çalışma koşulları, deniz kirliliği, Yangın eğitim uygulaması (hafta sonu tam gün)  

14 Ulusal ve Uluslararası Denizcilik Mevzuatı  

 Final Sınavı  

 



Denizde Güvenlik I Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda 

yeterli bilgi birikimi. 

 X    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     X 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

    X 

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

  X   

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 X    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

    X 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

X     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

  X   

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   X   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

   X  

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 X    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 X    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ YARIYIL  

Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course Turkish Language  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS:4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-
noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları 
ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

 

Hafta Konular 

1 Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2 Yazım kuralları 

3 Birleşik sözcüklerin yazımı 

4 Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5 Anlatım bozuklukları 

6 Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7 Kompozisyon bilgisi 

8 Ara sınav 

9 Anlatım biçimleri 

10 Düşünceyi geliştirme yolları 

11 Yazılı anlatım türleri 

12 Sözlü anlatım türleri 

13 Sözlü anlatım türleri 

14 Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

 Final Sınavı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

x     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. x     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

    x 

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 x    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

x     

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

x     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

x     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

x     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır. x     

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Yabancı Dil II 

 

Kod OYDL 102 

Course Foreign Language II 

 

Code OYDL 102 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 2 

İçerik Bu ders kapsamında, İngilizce’deki temel yapılar ve dildeki farklı kullanımlar ele 

alınacaktır.   

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Tenses, Questions  

2 Present Tenses  

3 Past Tenses  

4 Much and Many  

5 Future Forms  

6 Present Perfect  

7 Present Perfect  

8 Ara sınav  

9 Have Got To  

10 Present Perfect Continuous  

11 Present Perfect Continuous  

12 Used To  

13 General Revision  

14 General Revision  

 Final Sınavı  



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yabancı Dil II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

x     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. x     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

 x    

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

x     

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

  x   

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

x     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

x     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  x    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 x    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Matematik II 

 

Kod ODUI102 

Course Mathematics I 

 

 

Code ODUI102 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Alan ve hacim hesapları, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Ölçme, Ölçmede belirsizlik, 

Küresel trigonometri, Matematik cetvellerinin kullanılması, Vektörler, Elips ve hiperbol, 

Limit ve Süreklilik, İntegral hesabı, 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15  

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Alan ve hacim hesapları  

2 Trigonometri  

3 Karmaşık sayılar  

4 Ölçme  

5 Ölçmede belirsizlik  

6 Küresel trigonometri  

7 Küresel trigonometri ile seyir işlemleri  

8 Ara Sınav  

9 Matematik cetvellerinin kullanılması  

10 Matematik cetvellerinin kullanılması  

11 Vektörler  

12 Elips ve hiperbol  

13 Limit ve süreklilik   

14 İntegral hesabı  

 Final Sınavı  

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Matematik II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

    x 

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.    x  

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 x    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

 x    

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 x    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 x    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

  x   

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır. x     

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

  x   

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 x    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Fizik II 

 

Kod ODUI104 

Course Physics II 

 

Code ODUI104 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Sıcaklık, katıların ve sıvıların genleşmesi, gazlar, ısının iletimi, fiziksel durum değişimi, 

buharlar, soğutma, dalgalar, Elektromanyetik radyasyon, Işık, Ses, Manyetizma, Elektrik 

güvenliği, Elektrik yasaları, Elektrik devresi, bir elektrik devresindeki iş, enerji ve güç, 

Elektromanyetik indüksiyon, Kapasitörler, Elektrik jeneratörleri ve motorları, Alternatif 

voltaj ve akım, Dağıtım ve koruyucu aygıtlar, elektrokimya, aygıtlar 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Sıcaklık, katıların ve sıvıların genleşmesi,   

2 fiziksel durum değişimi, buharlar,   

3 Elektromanyetik radyasyon,  

4 Işık, Ses,   

5 Manyetizma,   

6 Elektrik güvenliği, Elektrik yasaları, Elektrik devresi  

7 Elektrik devresindeki iş,   

8 Ara Sınav  

9 enerji ve güç,   

10 Elektromanyetik indüksiyon,  

11 Kapasitörler,   

12 Elektrik jeneratörleri ve motorları,   

13 Alternatif voltaj ve akım,   

14 Dağıtım ve koruyucu aygıtlar, elektrokimya  

 Final Sınavı  

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Fizik II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

    x 

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.   x   

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  x    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

x     

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

x     

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

x     

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

x     

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

  x   

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

   x  

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   x   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 x    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

  x   

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Seyir II  

 

Kod ODUI106 

Course Navigation II 

 

Code ODUI106 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama:2  Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Haritalarda derinliklerin gösterilmesi, Derinlik ölçümü, İskandiller, Parakete seyri 

esasları, Akıntı ve akıntı seyri hesabı, Gel-Git (Med/Cezir) ve Gel-Git (Med/Cezir) 

akıntıları, Maksimum Akıntı ve Durgun Su Hesabı, Akıntı cetvelleri ve akıntı atlaslarının 

kullanılmaları, Gel-git olayı, sebebi, Newton Kanunu ayın güneşin etkisi, Spring ve 

Neaptide, Gelgit cetvelleri, Gel-git ve gel-git akıntısı dikkate alınarak seferin 

planlanması, Akıntı, düşme, düşmeye karşılık rota düzeltmesi ve uygulanması), Düzlem 

seyri, Volta seyri, Enlem seyri, Boylam seyri, Orta enlem seyri, Merkator seyri, Büyük 

Daire seyri, Büyük dairelerin özellikleri, Büyük daire seyri planlama ve hesaplama 

yöntemleri) 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders akışı  

Hafta Konular  

1 
Derinlik ve derinlik ölçümü( haritalarda derinliklerin gösterilmesi, derinlik ölçümü, iskandiller, el 

iskandili, elektronik iskandiller (echo-sounders),iskandil kullanarak seyir) 
 

2 
Hız ve hız ölçümü ve parakete seyri( parakete seyri esasları, dr mevkiinin haritaya konması 

zamanları, parakete seyrinde dikkat edilecek hususlar, paraketeler, çeşitleri ve çalışma prensipleri) 
 

3 Rüzgar tanımı , çeşitleri(nispi, hakiki, zahiri) hesaplanması ve uygulanması  

4 
Akıntı seyri tanımı ve hesapları(set, drıft, soa, track, course, speed) (akıntı, düşme, düşmeye karşılık 

rota düzeltmesi ve uygulanması) 
 

5 Akıntı ve rüzgarın seyirdeki etkileri, faraziyeli problem çözümleri   

6 Rüzgar ve akıntılı ortamlarda seyir uygulaması  

7 

MED-CEZİR( Gel-Git) TANIMLANMASI VE HESAPLARI (Dünya üzerindeki akıntı sistemleri, 

Gel-Git (Med/Cezir) ve Gel-Git (Med/Cezir) akıntıları, Maksimum Akıntı ve Durgun Su Hesabı, 

Akıntı cetvelleri ve akıntı atlaslarının kullanılmaları, Gel-git olayı, sebebi, Newton Kanunu ayın 

güneşin etkisi, Spring ve Neaptide 

 

8 Ara Sınav 
 

9 

Med-cezir( gel-git) tanımlanması ve hesapları (gelgit cetvellerini kullanarak alçak ve yüksek su 

zamanlarını hesaplamak, gelgit cetvellerini kullanarak belli bir zaman için derinlik hesabı yapmak, 

durgun su zamanlarını ve belli bir zaman için akıntının hızını hesaplamak, Amerikan ve İngiliz 

gel-git cetvellerinin kullanılması, gel-git ve gel-git akıntısı dikkate alınarak seferin planlanması 

 

10 Özel(matematiksel) seyirler( düzlem seyri, volta seyri, enlem seyri, boylam seyri, orta enlem seyri,  



merkator seyri, büyük daire seyri, büyük dairelerin özellikleri, büyük daire seyri planlama ve 

hesaplama yöntemleri 

11 Özel(matematiksel) seyirler(orta enlem seyri, merkator seyri, büyük daire seyri)  

12 
Özel(matematiksel) seyirler (büyük dairelerin özellikleri, büyük daire seyri planlama ve hesaplama 

yöntemleri) 
 

13 
Büyük daire seyri planlama ve hesaplama yöntemleri(büyük daire seyri usulleri, gnomonic-markator 

usulü, lambert usulü, covergency açısı kullanarak, küresel üçgen çözümüyle) 
 

14 Bileşik seyir.  

 Final Sınavı  

 

 

Seyir II Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. x     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

     

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.   x   

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

   x  

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

   x  

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

   x  

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

    x 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

    x 

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

   x  

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.     x 

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

    x 

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

    x 

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

   x  

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

   x  

 

 

 

 

 



Ders Gemicilik II 

 

Kod ODUI108 

Course Seamanship II 

 

Code ODUI108 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Gemi çalışma düzeni, organizasyonu, Zabitan ve tayfanın görevleri, Gemide yaşam kural 

ve gelenekleri, Bakım-tutum, Güvertede günlük, seferlik, Periyodik, yıllık ve 

gerektiğinde bakım-tutumlar, Denizde, limanda ve gemi havuzlandığında yapılabilecek 

bakım ve tutumlar, Geminin paslanmaya karşı bakım-tutumu, Boyalar ve boyama 

teknikleri, Ahşap, Alüminyum bölümlerin bakım-tutumu, halatların bakım-tutum ve 

onarımları, Güvenlik donanımının bakım-tutumu, Yaşam mahallinin içinde bakım-

tutum, Demir donanımı ve zincirliğin bakım-tutumu, Ambarların ve ambar kapaklarının 

bakım-tutumu, Balast, Tatlı su tanklarının bakım-tutumu, Gemi donanımlarının bakım-

tutumu, kesme ve kaynak işleri, Sıcak çalışma, Bakım-tutum ve malzeme planlamasında 

güverte ve makine bölümleri işbirliği 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Gemi çalışma düzeni, organizasyonu   

2 Zabitan ve tayfanın görevleri   

3 Gemide yaşam kural ve gelenekleri   

4 Bakım-tutum, güvertede günlük, seferlik, periyodik, yıllık ve gerektiğinde bakım-tutumlar   

5 Denizde, limanda ve gemi havuzlandığında yapılabilecek bakım ve tutumlar,   

6 Geminin paslanmaya karşı bakım-tutumu, boyalar ve boyama teknikleri   

7 Ahşap, Alüminyum bölümlerin bakım-tutumu  

8 Ara Sınav  

9 Halatların bakım-tutum ve onarımları   

10 Güvenlik donanımının bakım-tutumu   

11 Yaşam mahallinin içinde bakım-tutum   

12 Demir donanımı ve zincirliğin bakım-tutumu, ambarların ve ambar kapaklarının bakım-tutumu   

13 
Balast, Tatlı su tanklarının bakım-tutumu, gemi donanımlarının bakım-tutumu, kesme ve 

kaynak işleri, sıcak çalışma 

 



14 Bakım-tutum ve malzeme planlamasında güverte ve makine bölümleri işbirliği  

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Gemicilik II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

   x  

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     x 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

   x  

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    x 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

  x   

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  x   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

   x  

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

    x 

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.     x 

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

   x  

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

   x  

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır. 

   x  

 

 

 

 

 

 

 



Ders Denizde Güvenlik II 

 

Kod ODUI110 

Course Marine Safety II 

 

Code ODUI110 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Acil durumlar, güvenlik ilkeleri, cankurtarma teçhizat ve donanımları, cansalı, 

cankurtarma filikaları, indirme-gemiye alma yöntemleri, gemi terki, yiyecek ve su 

paylaşımı, helikopterle kurtarma metodu, hipoterminin etkileri ve ondan korunma, dalış 

kıyafetleri ve ısı koruyuculu yardımcı elemanlar, denizdeki kazazede ve kişileri kurtarma 

işlemleri, uydu epırb'leri ve sart'lar, payroteknik tehlike işaretleri ve kullanılmaları, 

kişisel cankurtarma araçları, acil durumlara hazırlıklı olma, gemiyi terkte hareket 

tarzları, suda bulunulduğunda hareket tarzı, eğitim ve talimlerin önemi, denizde 

karşılaşılacak tehlikeler. arama ve kurtarma, çatışma ve oturma, acil durumlarda 

yapılması gerekenler, denizden insan kurtarmak, acil durumdaki gemi ve limanda 

yapılacaklar. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Denizde güvenlik konularına giriş,   

2 Acil durum türleri  

3 Kişisel cankurtarma araçları  

4 Payroteknik malzeme, kurtarma botları  

5 Cankurtarma filikası, indirme-denizden alma donanımları, malzemeler.  

6 Cansalı ve indirme yöntemleri, içindeki malzemeler.  

7 Diğer cankurtarma alet ve donanımları  

8 Ara Sınav  

9 
Cankurtarma filikası ile gemi terki sonrasında yapılacaklar. 

Cankurtarma filika uygulaması. 
 

10 Denizde güvenlik ilkeleri, denizde karşılaşılacak tehlikeler, denizden insan kurtarmak.  

11 
Role görevleri, acil durumlarda yapılması gerekenler, acil durumdaki gemi ve limanda 

yapılacaklar. 
 



12 Helikopterle kurtarma, arama ve kurtarma, çatışma ve oturma.  

13 Hipoterminin etkileri ve korunma, Hipotermi tedavi yöntemleri.  

14 
Gemiyi terk yöntemleri, gemi terki ile suda bulunulduğunda hareket tarzı. 

Cansalı ile gemi terki sonrasında suda ve cansalında yapılacakların uygulaması. 
 

 Final   

 

 

Denizde Güvenlik II Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen Bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

   x  

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     x 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

    x 

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    x 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

   x  

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

    x 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

  x   

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

    x 

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.    x  

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

   x  

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 x    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 x    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

   x  

 

 

 

 

 

 



Ders Gemide Sağlık 

 

Kod ODUI112 

Course Medical Care  

 

Code ODUI112 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Gemide bir kaza veya hastalık durumunda derhal ilk yardım uygulanması, İlk yardım 

kiti, İnsan vücudunun yapısı ve işlevleri, Tehlikeli Maddelere İlişkin Kazalarda 

Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi, Hasta veya kazazedenin muayenesi, 

Kanamalar, Kırıklar, çıkıklar, Yanıklar, Kurtarılan kişilere tıbbi bakım, Telsizle alınan 

tıbbi önerilerin uygulaması, Eczacılık (Farmakoloji), Sterilizasyon, Kalp sektesi, 

boğulma ve asfiksi, Kazaya uğrayanların bakımı, Hasta bakım yöntemleri, Hastalıklar, 

Alkol ve ilaçbağımlılığı, Jinekoloji, hamilelik ve doğum, Hijyen,  Dış yardım, Gemide 

çevre denetimi, HASTALIK ÖNLEME, Tıbbi kayıtların saklanması, Uluslararası ve 

ulusal deniz tıbbi yönetmelikleri, Liman sağlık yetkilileriyle ya da limandaki ayakta 

tedavi servisleri ile işbirliği içerisinde hasta gemicilerin bakımı. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15  

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 
Gemide bir kaza veya hastalık durumunda derhal ilk yardım uygulanması, ilk yardım kiti, insan 

vücudunun yapısı ve işlevleri,  

 

2 Tehlikeli Maddelere İlişkin Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi   

3 Hasta veya kazazedenin muayenesi,   

4 
Kanamalar, kırıklar, çıkıklar, yanıklar, kurtarılan kişilere tıbbi bakım, telsizle alınan tıbbi önerilerin 

uygulaması, eczacılık (farmakoloji), sterilizasyon, kalp sektesi, boğulma ve asfiksi 

 

5 Kırıklar, çıkıklar, yanıklar,  

6 
Kurtarılan kişilere tıbbi bakım, telsizle alınan tıbbi önerilerin uygulaması, eczacılık (farmakoloji), 

sterilizasyon,  

 

7 Kalp sektesi, boğulma ve asfiksi  

8 Ara Sınav  

9 
Kazaya uğrayanların bakımı 

Hasta bakım yöntemleri 
 

10 Hastalıklar  

11 
Alkol ve ilaç bağımlılığı, jinekoloji, hamilelik ve doğum 

hijyen, 
 

12 Dış yardım, gemide çevre denetimi  



HASTALIK ÖNLEME 

13 Tıbbi kayıtların saklanması, uluslararası ve ulusal deniz tıbbi yönetmelikleri  

14 
Liman sağlık yetkilileriyle ya da limandaki ayakta tedavi servisleri ile işbirliği içerisinde hasta 

gemicilerin bakımı 

 

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Gemide Sağlık Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen Bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     x 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 x    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

 x    

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 x    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

    x 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

x     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

x     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  x    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

  x   

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Vardiya Standartları I 

 

Kod ODUI114 

Course Watchkeeping Standarts I 

 

Code ODUI114 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik  

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ (DÇÖT)’nün incelenmesi 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15  

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 DÇÖT’ün Tanıtımı uygulama,sorumluluk ve genel tanımlamaları  

2 
DÇÖT’ün manevra ve seyir kuralları( her türlü görüş koşullarında teknelerin 

yönetimi,gözcülük,emniyetli hız ve saptama faktörleri. 
 

3 Çatışma tehlikesi ve çatışmayı önleme hareketi(manevraları)  

4 Dar kanallar ve trafik ayırım düzenlerinde manevra kuralları ve uyarma işaretleri.  

5 
Bir birini gören teknelerin davranışları,Yelkenli teknelerin manevraları,Yetişme durumunda 

manevra kuralları,Pruva Pruvaya geliş manevraları 
 

6 
Aykırı geçişte teknelerin manevra kuralları,yol veren ve yol hakkı olan teknelerin 

davranış(manevra)ları 
 

7 Tekneler arasında geçiş üstünlüğü sorumlulukları,kısıtlı görüş şartlarında teknelerin davranışları  

8 Ara Sınav  

9 Fenerler ve şekillerin tanımı, fenerlerin karakteristikleri ve görünme mesafeleri  

10 
Yedekleme durumunda gösterilecek fener ve işaretler, yelkenli teknelerin göstereceği fener ve 

işaretler, trol ve trol dışı balıkçılıkla uğraşan teknelerin göstereceği fener ve işaretler. 
 

11 
Kumanda altında olmayan, manevra gücü kısıtlı, tarama sualtı işiyle uğraşan, dalgıç işiyle uğraşan, 

mayın temizleme işiyle uğraşan teknelerin göstereceği fener ve işaretler. 
 

12 
Su çekimi nedeniyle kısıtlı, kılavuz,demirli, karaya oturmuş teknelerin ,ve deniz uçaklarının 

göstereceği fener ve işaretler 
 

13 

Seda işaretleri, demirli teknenin vereceği seda işaretleri,manevra ve uyarma işaretleri, dar kanal  

dönüş ve gemi geçişlerinde verilecek seda işaretleri, kısıtlı görüş şartlarında değişen durumlarda 

verilecek seda işaretleri.  

 

14 Tehlike belirten işaretler.  

 Final Sınavı  

 



Vardiya Standartları I Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen Bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

x     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. x     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.    x  

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

   x  

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    x 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

  x   

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

    x 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 x    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   x   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 x    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 x    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNÇÜ YARIYIL  

Ders Seyir III 

 

Kod ODUI201 

Course Navigation III 

 

Code ODUI201 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Göksel seyirin tanımı, Göksel seyirde mevki bulma prensibi ve buna ilişkin temel 

tarifler, gök küresi, yer küresi,Gök küresi koordinat sistemleri,Ekvator sistemi 

koordinatları, referans düzlemler GHA, Dec, SHA, ve GHA(Aries),Ufuk sistemi 

koordinatları referans düzlemler, Yükseklik ve Semt,Gök küresinde seyir üçgeni 

kurulması, üçgenin elemanları (Köşeleri, kenarları, açıları), Zaman tarifleri (GMT, ZT, 

LMT, ZD) zamanlarla ilişkili formüller ve birbirlerine çevirmek için kurallar,NOTİK 

ALMANAK, yapısı, içindeki bilgiler, göksel olaylar, alacakaranlık ve meridyen geçiş 

zamanlarının hesabı, zaman denklemi, Gök cismi koordinatlarının Notik Almanaktan 

faydalanılarak hesaplanması, GHA ve Dec’e yapılacak (v) ve (d) düzeltmeleri,Meridyen 

geçişinde enlem bulma, seyir üçgeninin özel durumu için çözüm, Dec-CoAlt-Lat 

arasındaki bağlantılar,Kutup Yıldızından enlem bulma,Sextant prensibi, sextantın 

kısımları, sextantın hatalarının bulunması ve düzeltilmesi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders akışı  

Hafta Konular  

1 Göksel seyirin tanımı, Göksel seyirde mevki bulma prensibi ve buna ilişkin temel kavramlar  

2 Gök küresi, Yer küresi,Gök küresi koordinat sistemleri  

3 Ekvator sistemi koordinatları, referans düzlemler  

4 GHA, Dec, SHA, ve GHA(Aries),Ufuk sistemi koordinatları referans düzlemler  

5 
Yükseklik ve Semt,Gök küresinde seyir üçgeni kurulması, üçgenin elemanları (Köşeleri, kenarları, 

açıları)Kullanılacak rasat cetvelleri( 
 

6 
Zaman tarifleri (GMT, ZT, LMT, ZD) zamanlarla ilişkili formüller ve birbirlerine çevirmek için 

kurallar 
 

7 
NOTİK ALMANAK, yapısı, içindeki bilgiler, göksel olaylar, alacakaranlık ve meridyen geçiş 

zamanlarının hesabı 

 

8 Ara Sınav  

9 
Zaman denklemi, Gök cismi koordinatlarının Notik Almanaktan faydalanılarak hesaplanması, 

GHA ve Dec’e yapılacak (v) ve (d) düzeltmeleri  
 



10 Meridyen geçişinde enlem bulma, seyir üçgeninin özel durum çözümü  

11 Dec-CoAlt-Lat arasındaki bağlantılar  

12 Kutup Yıldızından enlem bulma  

13 Sextant prensibi, sextant’ın kısımları, sextantın hatalarının bulunması ve düzeltilmesi  

14 Sextant prensibi, sextant’ın kısımları, sextantın hatalarının bulunması ve düzeltilmesi  

 Final Sınavı  

 

 

 

 

Seyir III Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.    x  

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 x    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    x 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 x    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 x    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

x     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   x   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

  x   

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 x    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

   x  

 

 

 

 



Ders Vardiya Standartları II 

 

Kod ODUI203 

Course Watchkeeping Standarts II 

 

Code ODUI203 

Krediler Teori: 3 

 

Uygulama: 0 Kredi:3  AKTS: 3 

İçerik Köprüüstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı, Göreve 

uygunluk, Güverte vardiyası, Liman vardiyası, Demir vardiyası, Lumbarağzı 

vardiyası,Seyir vardiyası,Seyir planlama, hazırlanma dokümanları, Seyir vardiyası 

değişiminde dikkat edilecek hususlar, Seyir süresince yapılacak sistem kontrolleri, 

Kısıtlı şartlarda seyir,Kıyı ve dar sularda seyir, Limana giriş hazırlığı, Emniyetli bir 

seyir vardiyası sürdürmek için seyir cihazlarından alınan bilgilerin kullanımı, 

Görmeden kılavuz seyri teknikleri bilgisi, Raporlamanın Gemi Raporlama Sistemleri 

Köprüüstü Kaynak Yönetimi prensipleri, Kaynakların tahsis edilmesi, 

görevlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, Etkin iletişimin sağlanması, Teyit edicilik ve 

liderlik, Durumsal farkındalığın oluşturulması ve korunması, ekip deneyiminin göz 

önünde bulundurulması, Her türlü duruma karşı hazırlıklı olma, Deniz çevresinin 

korunması 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Köprü üstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı,Göreve uygunluk.  

2 Güverte vardiyası, liman vardiyası, demir vardiyası, lumbarağzı vardiyası tutulması.  

3 
Seyir vardiyası,Seyir planlama, hazırlanma dokümanları,Seyir vardiyası değişiminde dikkat edilecek 

hususlar,Seyir süresince yapılacak sistem kontrolleri. 
 

4 Kısıtlı şartlarda seyir, kıyı ve dar sularda seyir, limana giriş hazırlığı yapılması.  

5 Emniyetli vardiya tutulması  

6 Emercensi Durumda vardiya esasları  

7 Gemi Raporlama Sistemlerine ve Gemi Trafik Hizmetlerine Uygun Raporlama  

8 Ara Sınav  

9 Köprü üstü Kaynak Yönetimi prensipleri,  

10 Kaynakların tahsis edilmesi, görevlendirilmesi ve önceliklendirilmesi.  

11 Etkin iletişimin sağlanması, teyit edicilik ve liderlik  



12 
Durumsal farkındalığın oluşturulması ve korunması, ekip deneyiminin göz önünde bulundurulması, 

her türlü duruma karşı hazırlıklı olma.  
 

13 Deniz çevresinin korunması   

14 MARPOL gerekleri  

 Final Sınavı  

 

Vardiya Standartları II Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 X    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  X    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     X 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

    X 

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    X 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

    x 

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

     

x 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

  x   

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   X   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

   x  

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

   x  

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

    x 

 

 

 

 

 

 



 

Ders Denizde Güvenlik III 

 

Kod ODUI205 

Course Marine Safety III 

 

Code ODUI205 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Yangın sınıfları, kimyası ve mücadele ile korunma tedbirleri, Yangın organizasyonu ve 

çeşitlerine göre mücadele, tehlikeli maddeler, Havalandırmanın, yakıt ve elektrik 

sistemlerinin kontrolü, bayrak devleti ve klas sörveyleri ile ilgili gereklilikler, 

beklenmedik durumlar, yangın talimlerinin organizasyonu, yangın tespit sistemleri, sabit 

yangın söndürme sistemleri, yangını içeren olayların nedenini değerlendirilmesi, hızlı 

cankurtarma botlarının yapısı, donatımı, teçhizatında kullanılan parçalar ve onarımları, 

Hızlı can kurtarma botlarının indirme donanımı, Kontrol ve güvenlik önlemleri, hızlı 

cankurtarma botlarının özellikleri, olanakları ve limitleri, kötü deniz ve hava 

koşullarında hızlı bir kurtarma botuna kumanda edilmesi, arama örnekleri ve çevre 

etmenlerinin aramaya etkileri, hızlı cankurtarma botunun motorunun çalıştırılması 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Yangın sınıfları, kimyası ve mücadele ile korunma tedbirleri  

2 Yangın organizasyonu ve çeşitlerine göre mücadele, tehlikeli maddeler  

3 Havalandırmanın, yakıt ve elektrik sistemlerinin kontrolü  

4 Bayrak devleti ve klas sörveyleri ile ilgili gereklilikler  

5 Beklenmedik durumlar, Yangın talimlerinin organizasyonu  

6 Yangın tespit sistemleri, Sabit yangın söndürme sistemleri  

7 Yangını içeren olayların nedenini değerlendirilmesi  

8 Ara Sınav  

9 Hızlı cankurtarma botlarının yapısı, donatımı, teçhizatında kullanılan parçalar ve onarımları  

10 Hızlı can kurtarma botlarının indirme donanımı  



11 Kontrol ve güvenlik önlemleri.  

12 Hızlı cankurtarma botlarının özellikleri, olanakları ve limitleri.  

13 Kötü deniz ve hava koşullarında hızlı bir kurtarma botuna kumanda edilmesi.  

14 Arama yöntemleri ve Hızlı cankurtarma botunun motorunun çalıştırılması  

 Final Sınavı  

 

 

Denizde Güvenlik III Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 X    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  X    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     X 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

    X 

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    X 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

    x 

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

     

x 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

  x   

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   X   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

   x  

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

   x  

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

    x 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Denizcilik İngilizcesi I 

 

Kod ODUI207 

Course Marıtıme Englısh I 

 

Code ODUI207 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, Gemi ölçüleri, tonaj kavramı, gemi donanımları, 

manevra komutları, gemide iş organizasyonu, Emniyet donanımları, Yangınla mücadelede 

kullanılan araç-gereç ve donanımlar, Coğrafi terimler, harita ve neşriyatta kullanılan 

terimler, Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce, Meteorolojik raporlarda 

kullanılan terimler, Hava ve deniz durumunun jurnale kaydedilmesi, Deniz ticareti, gemi 

kiralama ve taşımacılık terimleri, “Charter” mukavelesi, Yükleme ve tahliyede zamanı, 

Gemi tiplerine göre klas statüsü, gemilerin klaslanması, Teknik İşletmecilik Kapsamında 

Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetimi, Ulusal denizcilik ve Uluslarası denizcilik 

mevzuatı, 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması,   

2 Gemi ölçüleri, tonaj kavramı,   

3 Gemi donanımları,   

4 Manevra komutları,   

5 Gemide iş organizasyonu,   

6 Emniyet donanımları,   

7 Coğrafi terimler,   

8 Ara Sınav  

9 Yangınla mücadelede kullanılan araç-gereç ve donanımlar,  

10 Harita ve neşriyatta kullanılan terimler   

11 
Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce, meteorolojik raporlarda kullanılan terimler, hava ve 

deniz durumunun jurnale kaydedilmesi 

 

12 Meteorolojik raporlarda kullanılan terimler,   

13 Ulusal denizcilik ve Uluslarası denizcilik mevzuatı  

14 Deniz haritaları ve denizcilik neşriyatı İngilizcesi  

 Final Sınavı  



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Denizcilik İngilizcesi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

    x 

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.   x   

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 x    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    x 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 x    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 x    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 x    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  x    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 x    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 x    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

   x  

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Deniz Hukuku 

 

Kod ODUI209 

Course Maritime Law 

 

Code ODUI209 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri, Hukukun temel ilkeleri, Temel tanımlar, 

Uluslararası hukuk, ulusal hukuk, uygulama ve yaptırımlar, Deniz hukukunun tanımı ve 

sınıflandırılması, Uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri, Ulusal denizcilik 

mevzuatının yapısı ve kaynakları, Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri, 

Deniz iş yasası, Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, Geminin tanımı ve denize, 

yola ve yüke elverişliliği, Gemide bulundurulması gereken belgeler ve kayıtlar, Deniz 

kazaları ve çatma, Avaryalar, Kurtarma yardım. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri  

2 Hukukun temel ilkeleri, Temel tanımlar  

3 Uluslararası hukuk, ulusal hukuk, uygulama ve yaptırımlar  

4 Deniz hukukunun tanımı ve sınıflandırılması  

5 Uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri   

6 Ulusal denizcilik mevzuatının yapısı ve kaynakları  

7 Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri  

8 Ara Sınav  

9 Deniz İş Kanunu  

10 Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları  

11 Geminin tanımı ve denize, yola ve yüke elverişliliği  

12 Gemide bulundurulması gereken belgeler ve kayıtlar  

13 Deniz kazaları ve çatma  

14 Avaryalar, Kurtarma yardım  

 Final Sınavı  

 



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Deniz Hukuku Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları      

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.    x  

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

   x  

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

   x  

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

   x  

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

   x  

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

  x   

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

x     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  X    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

  x   

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 x    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Deniz Meteorolojisi 

 

Kod ODUI211 

Course Marıne Meteorology 

 

Code ODUI211 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Gemide kullanılan meteorolojik aygıtlar, Atmosfer, yapısı ve fiziksel özellikleri, 

Atmosfer basıncı, Rüzgâr, Bulut ve yağış, Görüş, Okyanus üstündeki rüzgâr ve basınç 

sistemleri, Alçak basınç bölgelerinin yapısı, Antisiklonlar ve diğer basınç sistemleri, 

Denizcilik için hava durumu hizmetleri, Hava gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi, 

Hava tahmini, meteorolojik destek hizmetleri denizciler için hava tahmini kaynakları, 

sinoptik haritalar 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Gemide kullanılan meteorolojik aygıtlar  

2 Atmosfer, yapısı ve fiziksel özellikleri  

3 Atmosfer basıncı  

4 Rüzgâr  

5 Bulut ve yağış  

6 Görüş  

7 Okyanus üstündeki rüzgâr ve basınç sistemleri  

8 Ara Sınav  

9 Alçak basınç bölgelerinin yapısı  

10 Antisiklonlar ve diğer basınç sistemleri  

11 Denizcilik için hava durumu hizmetleri  

12 Hava gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi  

13 Hava tahmini  

14 Meteorolojik destek hizmetleri denizciler için hava tahmini kaynakları, sinoptik haritalar  

 Final Sınavı  



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Deniz Meteorolojisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları      

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci. x     

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

x     

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

  x   

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

   x  

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 x    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 x    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   x   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

  x   

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 x    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

    x 

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Gemi Yapısı ve Dengesi 

 

Kod ODUI213 

Course Ship Construction And Stability 

 

Code ODUI213 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Gemi boyutları, biçimi ve form katsayıları, endaze, tonajlar ve özel tonajlar, tekne 

kaplama saçları, omurga ve dip yapısı, döşekler, postalar, kemereler, perdeleri, 

donanımlar, sevk sistemleri, pervane tanımları, kana rakamları ve gerçek draftlar, 

deplasman, denge, meyil, simpson kuralları, statik ve dinamik stabilite kuralları, IMO 

Hava kriteri, küçük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması, 

büyük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması, hasarlı gemi 

stabilitesi, draftları ve trimi 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular  

1 Gemi boyutları, biçimi ve form katsayıları, endaze, tonajlar ve özel tonajlar  

2 Tekne kaplama saçları, omurga ve dip yapısı, döşekler, postalar, kemereler, perdeleri  

3 Donanımlar,   

4 Sevk sistemleri  

5 Pervane tanımları  

6 Kana rakamları ve gerçek draftlar  

7 Deplasman, denge  

8 Ara Sınav  

9 Meyil   

10 Simpson kuralları, statik ve dinamik stabilite kuralları  

11 IMO Hava kriteri  

12 Küçük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması  

13 Büyük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması  

14 Hasarlı gemi stabilitesi, draftları ve trimi  

 Final Sınavı  



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Gemi Yapısı ve Dengesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  x    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.    x  

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

x     

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

 x    

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 x    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  x   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

    x 

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

    x 

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   x   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

  x   

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

    x 

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

x     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ders Liderlik 

 

Kod ODUI215 

Course Leadership 

 

Code ODUI215 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Gemi personeli çalışma düzeni organizasyonu ve eğitimleri, Uluslar arası ve Ulusal 

denizcilik mevzuatı, Gemideki görevlerin planlaması ve görevlendirme, Gemide 

zamanın önemi ve kaynak kullanımı ile önceliklerin değerlendirilmesi, Gemide ve kıyıda 

etkili iletişim, Gemi organizasyonunda deneyim ve karar verme süreci, Gemi çalışma 

düzeninde, motivasyon, öncülük ve liderlik, Gemide durumsal farkındalığın kazanılması 

ve sürdürülmesi, Karar verme süreci. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Gemi personeli çalışma düzeni ve organizasyonu,  

2 Gemi personeli eğitimleri,  

3 Uluslar arası denizcilik mevzuatı,  

4 Ulusal denizcilik mevzuatı,  

5 Gemideki görevlerin planlaması ve görevlendirme  

6 Gemide zamanın önemi ve kaynak kullanımı ile önceliklerin değerlendirilmesi  

7 Gemide ve kıyıda etkili iletişim  

8 Ara Sınav  

9 Gemi organizasyonunda deneyim ve karar verme süreci  

10 Gemi çalışma düzeninde, motivasyon, öncülük ve liderlik  

11 Gemide durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi  

12 Karar verme sürecinde durum ve risk değerlendirmesi  

13 Karar ve sürecindeki seçenekleri göz önüne almak ve belirlemek  

14 Karar vermede eylem ilerleme seçimi ile sonuç değerlendirilmesi  

 Final Sınavı  



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Liderlik Dersi  - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

X     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

 X    

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.     X 

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

    X 

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

X     

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

  X   

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  X   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

  X   

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

X     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır. X     

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

   X  

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

X     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

X     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ YARIYIL  

Ders Seyir IV 

 

Kod ODUI202 

Course Navigation IV 

 

Code ODUI202 

Krediler Teori: 2 

 

Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Gök cisimlerinin tanınması, Yıldız bulma usulleri, Yıldız buluculara gezegen 

plotlanması, Yıldız bulma haritaları, Yükseklik ve semt cetvelleriyle yıldız bulunması, 

Hesabi yükseklik ve semtin bulunma usulleri, rasadi yükseklikle kıyaslanıp bulunan 

intersept ile haritada mevki hattı çizilip astronomik fixin bulunması için yapılacak 

işlemler, Cayro-Manyetik pusula hatalarının göksel seyirde(Astronomik Rasatla) bulma 

usulleri(Meridyen geçişte semt ölçerek, Kutup yıldızından semt ölçerek, Hesabi 

yükseklik bulunurken hesabi semti hassas hesaplayarak)   

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Gök cisimlerinin tanınması  

2 

Yıldız bulma usulleri(HO 214 ve ALMANAK Yardımı ile, HO 2102 C veya D (Plastik Yıldız 

Bulucu), İngiliz (Admiralty) Gök Küresi. HO 229 Sight Reduction Tables, HO 211 Agethon 

Tables,Yıldız Haritaları ile  

 

3 Yıldız buluculara gezegen plotlanması  

4 Yıldız bulma haritaları yardımıyla Yıldız tanıma  

5 Yükseklik ve semt cetvelleriyle yıldız bulunması  

6 
Hesabi yükseklik ve semtin bulunma usulleri(HO 214, HO 229, 

 HO 249, HO 211, H0 249 Kullanarak) 
 

7 Rasadi yükseklikle Hesabi yüksekliği  kıyaslayarak intersept bulma  

8 Ara Sınav  

9 HO-229 Rasat formunda tam çözüm  

10 Göksel haritada intersepte göre mevki hattı çizilmesi  

11 Göksel haritada Astronomik fix mevki koyulması  

12 Cayro-Manyetik pusula hatalarının göksel seyirde(Astronomik Rasatla) bulma usulleri  



13 Cayro-Manyetik pusula hatalarının göksel seyirde(Astronomik Rasatla) bulma usulleri  

14 Cayro-Manyetik pusula hatalarının göksel seyirde(Astronomik Rasatla) bulma usulleri  

 Final Sınavı  

 

 

 

Seyir IV Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 x    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.   x   

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  x x  

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.   x   

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  x   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    x 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

  x   

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  x   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

    x 

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.    x  

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 x    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 x    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 x    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

   x  

 

 

 

 

 

 

 



Ders Denizde Haberleşme  

 

Kod ODUI204 

Course Marine Communication 

 

Code ODUI204 

Krediler Teori: 1 

 

Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Mors kodu ile işaret, Mors ışığıyla (aldis lambasıyla) işaret göndermek ve almak, 

Değiştirilmiş şekliyle COLREG 72 Ek IV’ünde belirtilen tehlike sinyali SOS, 

Uluslararası İşaret Kodu Ek-1, Uluslararası İşaret Kodunda belirtilen tek harfli işaretlerin 

görsel işaretleri, Radyo telefon ve radyo teleks haberleşmesi, Telsizle gemiden gemiye 

ve gemi - sahil haberleşmesi, Donanımların bakımı ve kontrolü, Uluslararası işaret kodu, 

GMDSS, Yardım çağrısında bulunma, Alınan yardım çağrısına karşılık verme, IAMSAR 

ile ilgili haberleşme 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Mors kodu ile işaret  

2 Değiştirilmiş şekliyle COLREG 72 Ek IV’ünde belirtilen tehlike sinyali SOS  

3 Uluslararası İşaret Kodu Ek-1  

4 Uluslararası İşaret Kodunda belirtilen tek harfli işaretlerin görsel işaretleri  

5 Radyo telefon ve radyo teleks haberleşmesi  

6 Telsizle gemiden gemiye ve gemi - sahil haberleşmesi  

7 Donanımların bakımı ve kontrolü  

8 Ara Sınav  

9 Uluslararası işaret kodu  

10 GMDSS  

11 GMDSS  

12 Yardım çağrısında bulunma ve alınan yardım çağrısına karşılık verme  

13 Alınan yardım çağrılarını diğer istasyonlara iletme  

14 IAMSAR  

 Final Sınavı  



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Denizde Haberleşme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

X     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.     X 

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.   X   

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 X    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

   X  

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 X    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

  X   

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

X     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

X     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   X   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 X    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

X     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

  X   

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 X    

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Gemi Manevrası 

 

Kod ODUI206 

Course Ship Handling and Manoeuvring 

 

Code ODUI206 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Çevre Koşulları, Manevrada yeterlilik, Hava ve Su ilgili dirençler, Ana makinelerin 

manevrada etkisi ve çeşitlerine göre avantajları-dezavantajları, Sabit adımlı, Değişken 

adım ve Sağa-sola devirli pervaneler ile çift pervaneli gemiler, Tek ve çift pervaneli 

gemilerde dümen etkileri, Baş-kıç iter, çalışma prensipleri ve dümenle beraber 

kullanılmada etkileri, Aborda/avara esnasında halatların etkileri, Diğer halat manevraları, 

Dönme Çemberi, Sığ su tanımı, etkileri, çökme, Dar sularda seyir, bank emmesi, 

Demirleme ve bağlama yöntemleri, Römorkör halat bağlama yöntemleri, manevralarda 

römorkörlerden faydalanma 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Çevre Koşulları, Manevrada yeterlilik  

2 Hava ve Su ilgili dirençler  

3 Ana makinelerin manevrada etkisi ve çeşitlerine göre avantajları-dezavantajları  

4 Sabit adımlı, Değişken adım ve Sağa-sola devirli pervaneler ile çift pervaneli gemiler  

5 Tek ve çift pervaneli gemilerde dümen etkileri  

6 Baş-kıç iter, çalışma prensipleri ve dümenle beraber kullanılmada etkileri  

7 Aborda/avara esnasında halatların etkileri  

8 Ara sınav  

9 Diğer halat manevraları  

10 Dönme Çemberi  

11 Sığ su tanımı, etkileri, çökme  

12 Dar sularda seyir, bank emmesi  

13 Demirleme ve bağlama yöntemleri  

14 Römorkör halat bağlama yöntemleri, manevralarda römorkörlerden faydalanma  

 Final sınavı  

 



 

 

Gemi Manevrası Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 X    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.   X   

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  X   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    X 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 X    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 X    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

   X  

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

    X 

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   X   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 X    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

   x  

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

   X  

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Denizcilik İngilizcesi II 

 

Kod ODUI208 

Course Marıtıme Englısh II  

 

Code ODUI208 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Deniz kazaları, çatma, kurtarma yardım, müşterek ve hususi avaryalar, borda, liman ve 

yük evrakı, gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri, gemi yazışmaları, protestolar, gemi 

kayıtlarının tutulması ve yazışmaların yapılması için gerekenler, bakım-tutumun 

planlanması, arıza, hasar tespit, onarım yazışmaları, sörvey ve denetleme türleri, kontrol 

listeleri, sörvey ve denetlemeler, Uluslararası İşaret Kod Kitabı, Gemiler arası, gemi – 

sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme, Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) haberleşmesi, 

Birden çok yabancı uyruklu personeli olan gemilerde zabitlerin görevlerini yerine 

getirmesi, IMO standart denizde iletişim terimlerinin kullanılması, acil durum türleri, 

acil durum ve güvenlik mesajlarını göndermek ve almak için gereken İngilizce, İnsan 

vücudu, hastalıklar, ilaçlar, tıbbi acil durum haberleşmesi, İşaret Kod Kitabının Tıbbi 

sayfaları, uluslararası tıbbi rehber ve denizcilikle ilgili diğer tıbbi neşriyatın bölümleri 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular  

1 Deniz kazaları, çatma, kurtarma yardım, müşterek ve hususi avaryalar  

2 Uluslararası İşaret Kod Kitabı  

3 Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme  

4 Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) haberleşmesi  

5 Birden çok yabancı uyruklu personeli olan gemilerde zabitlerin görevlerini yerine getirmesi   

6 IMO Standart Denizde İletişim Terimlerinin kullanılması   

7 Acil durum türleri  

8 Ara Sınav  

9 Acil durum ve güvenlik mesajlarını göndermek ve almak için gereken İngilizce  

10 İnsan vücudu  

11 Hastalıklar, ilaçlar  

12 Tıbbi acil durum haberleşmesi  



13 İşaret Kod Kitabının Tıbbi sayfaları  

14 Uluslararası Tıbbi Rehber ve denizcilikle ilgili diğer tıbbi neşriyatın bölümleri  

 Final Sınavı  

 

 

Denizcilik İngilizcesi II -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

X     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

    X 

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  X    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

 X    

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    X 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 x    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 x    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

x     

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

 x    

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   x   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 x    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

x     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

X     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  X   

 

 

 

 

 

 

 



Ders Yük İstif  

 

Kod ODUI210 

Course Cargo Handlıng And Stowage 

 

Code ODUI210 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Yük gemilerinin türleri hakkında genel bilgi, Yük donanımları, vinçler, bumbalar, 

kreynler, Ambar kapakları, Kuru yük gemilerinin ambarları, yüke hazırlanması, yüklerin 

istif ve bağlanması, Yükleme ve boşaltmaya hazırlık ve nezaret, Draft, trim ve stabilite, 

Yüklerin korunması, Güverte yükü, Konteynır yükü, Dökme yük, Dökme tahıl yükü, 

Yükün gözetimi, yükleme ve boşaltmada iletişim, Hasar tespitleri, korozyonun nedenleri 

belirlenmesi ve önlenmesi, Denetimlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren yöntemler, 

Hasar ve zarar tespitinin güvenilir bir şekilde nasıl yapılabileceği, “Genişletilmiş 

(Geliştirilmiş) Sörvey Programı”nın amaçları, Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler, 

Yük elleçleme donanımı, Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri, 

Deplasman ve Trim hesabı, Draft sörvey, GM ve Stres hesabı 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular  

1 Yük gemilerinin türleri hakkında genel bilgi,   

2 Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler, Ambar kapakları,  

3 Yük bölmeleri ve balast tanklarında korozyonun nedenleri, korozyonun belirlenmesi ve önlenmesi  

4 Denetimlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren yöntemler  

5 Hasar ve zarar tespitinin güvenilir bir şekilde nasıl yapılabileceği   

6 “Genişletilmiş (Geliştirilmiş) Sörvey Programı”nın amaçları  

7 Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler  

8 Ara Sınav  

9 Yük elleçleme donanımı,   

10 Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri  

11 Farklı gemi türleri için genel olarak yük hesapları ve yük planları  

12 Deplasman ve Trim hesabı  

13 Draft sörvey  

14 GM ve Stres hesabı  

 Final Sınavı  



 

 

Yük İstif Dersi -Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 X    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  X    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

  X   

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.    X  

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  X   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

   X  

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 X    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 X    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

    X 

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

    X 

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  X    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

x     

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

    x 

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

   x  

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Uluslararası Denizcilik Sözleşmesi  

 

Kod ODUI212 

Course International Maritime Conventions 

 

Code ODUI212 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Uluslararası Deniz Sözleşmeleri ve denizcilikle ilgili kuruluşlar, Uluslararası Denizcilik 

Örgütü (IMO) hakkında genel açıklama ve örgüt yapısı, IMO Sözleşmeleri ve 

Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler. Güvenlik, Deniz Kirliliğinin Önlenmesi, 

Sorumluluk ve Tazmin ve Diğer Konulara ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri. IMO 

emniyetli uygulama kitapları hakkında genel bilgiler 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Uluslararası Deniz Sözleşmeleri ve denizcilikle ilgili kuruluşlar  

2 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) hakkında genel açıklama ve örgüt yapısı.  

3 IMO Sözleşmeleri ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler.  

4 Güvenlik Konularına ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

5 Güvenlik Konularına ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

6 Güvenlik Konularına ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

7 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

8 Ara Sınav  

9 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

10 Sorumluluk ve Tazmin Konularına ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

11 Sorumluluk ve Tazmin Konularına ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

12 Diğer Konulara ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

13 Diğer Konulara ait Uluslararası Deniz Sözleşmeleri  

14 IMO emniyetli uygulama kitapları hakkında genel bilgiler  

 Final Sınavı  

 



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

X     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  X    

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

 X    

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.    X  

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

   X  

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

    X 

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

    X 

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

    X 

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 X    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

X     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.  X    

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 X    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

X     

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

X     

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Elektronik Seyir 

 

Kod ODUI214 

Course Electronical Navigation 

 

Code ODUI214 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Elektromanyetik dalga prensibi ve seyre uygulanması 

Mevki bulma ve seyir için elektronik sistemlerin kullanılması 

Uydu seyir sistemleri, GPS ve DGPS 

Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı, Otomatik plotlama, 

ECDIS 

ECDIS işlemlerinin yetenekleri ve sınırlamaları bilgisi 

Köprüüstü kontrol sistemleri 

Dümen ve dümen donanımları 

Otopilot ve acil dümen donanımları  

Seyir kayıtları, Jurnal tutma 

Köprüüstü jurnalinin dışındaki diğer kayıt defterleri 

Otomatik kaydediciler 

VTS sahaları ve usulleri 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

 

Haftalık Ders Akışı  

Hafta Konular  

1 Elektromanyetik dalga prensibi ve seyre uygulanması  

2 Mevki bulma ve seyir için elektronik sistemlerin kullanılması  

3 Uydu seyir sistemleri, GPS ve DGPS  

4 Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı, Otomatik plotlama,  

5 ECDIS  

6 ECDIS işlemlerinin yetenekleri ve sınırlamaları bilgisi  

7 Köprüüstü kontrol sistemleri  

8 Ara Sınav  

9 Dümen ve dümen donanımları  

10 Otopilot ve acil dümen donanımları   

11 Seyir kayıtları, Jurnal tutma  



12 Köprüüstü jurnalinin dışındaki diğer kayıt defterleri  

13 Otomatik kaydediciler  

14 VTS sahaları ve usulleri  

 Final Sınavı  

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Elektronik Seyir Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

 X    

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.    X  

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

 x    

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.  X    

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

X     

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

   X  

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 X    

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 X    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 X    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

    X 

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.     X 

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

 X    

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 X    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

  X   

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Denizde Güvenlik IV 

 

Kod ODUI216 

Course Marine Safety IV 

 

Code ODUI216 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Denizde emniyet, Çevre Koruma, Kalite için alınması gereken tedbirler, ISM Kodu, 

Kalite konusunda standartlar, Emniyet ve kalite yönetimi sistemi ve denetlemeler, Deniz 

piyasaları, Liner, Trump işletmeciliği ve Navlun, Gemi Kiralama yöntemleri, 

Konşimento, Acenteler ve tipleri, Hazırlık mektubu, SOF, Time Sheet, Made Receipt, 

Manifesto, Yükleme ordinosu, Uluslararası ticaret terimleri, Yük simsarları, Uygun 

Bayrak Ülkeleri, Navlun konferansları, Uluslararası denizcilik organizasyonları, Gemi 

belgeleri ve denetlemelerinin takibi, Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları, Teknik 

İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetim 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Yok  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıliçinin Ortalamaya Katkısı %40, Finalin Ortalamaya Katkısı %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

 

Haftalık Ders Akışı 

Hafta Konular  

1 Denizde emniyet, Çevre Koruma ve Kalite  

2 Deniz çevresinin kirlenmesini önlemek için alınması gereken tedbirler  

3 ISM Kodu  

4 Kalite konusunda standartlar  

5 Emniyet ve kalite yönetimi sistemi ve denetlemeler  

6 Deniz piyasaları  

7 Liner, Trump işletmeciliği ve Navlun  

8 Ara Sınav  

9 Gemi Kiralama yöntemleri, Konşimento, Acenteler ve tipleri  

10 Hazırlık mektubu, SOF, Time Sheet, Made Receipt, Manifesto, Yükleme ordinosu  

11 Uluslararası ticaret terimleri, Yük simsarları, Uygun Bayrak Ülkeleri  

12 Navlun konferansları, Uluslararası denizcilik organizasyonları  

13 Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi, Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları  

14 Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetimi  

 Final Sınavı  



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Denizde Güvenlik IV Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli 

bilgi birikimi. 

X     

2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X     

3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi 

   X  

4 Mesleki  etik ve sorumluluk bilinci.    X  

5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını 

sağlar. 

  X   

6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma 

esnasında bunları kullanır. 

  X   

7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda 

sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında 

bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

  X   

8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve 

diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları 

uygulama becerisi kazanır. 

 X    

9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler 

verebilme bilgisi ve becerisi. 

 X    

10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına 

ilişkin bilgi sahibi olmak. 

X     

11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.   X   

12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma 

becerisi kazanabilir. 

    x 

13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi 

olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli 

denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır. 

 X    

14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası 

tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır. 

 X    

15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım 

yetkinliği kazandırır.. 

  X   

 

 

EK.2.Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O AKADEMİK FAALİYET DÖKÜMÜ 

Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O Adı: 

Tarih: 

Koordinatör Ünvanı/Adı/Soyadı:  

 

Tel: (05…) …………………..                                     e-mail: 

A – MİSYON VE VİZYON BİLDİRGELERİ 

A1.Misyon 

 

 

A2.Vizyon 

 

 

 



B -ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI / BÖLÜMLER / PROGRAMLAR 2012-2013 2013-2014 

B1. Toplam Anabilimdalı Sayısı   

B2. Toplam Bölüm/Program Sayısı   

B3. Toplam Öğrenci Sayısı   

B.4. ANABİLİM DALLARI / BÖLÜMLER / PROGRAMLAR 

                                                          …………………….Anabilim Dalı  

 Öğrenci Sayıları Tam. Zam. Öğ. El. 

Sayısı 

Y. Zam. Öğr.El. 

Sayısı 

Bölüm / Program Adı 2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

       

       

       

       

       

       

                                                          …………………….Anabilim Dalı  

 Öğrenci Sayıları Tam. Zam. Öğ. El. 

Sayısı 

Y. Zam. Öğr.El. 

Sayısı 

Bölüm / Program Adı 2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

       

       

       

       

       

       

                                                          …………………….Anabilim Dalı  

 Öğrenci Sayıları Tam. Zam. Öğ. El. 

Sayısı 

Y. Zam. Öğr.El. 

Sayısı 

Bölüm / Program Adı 2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

       

       

       

       

       

       

 

 

C - BÖLÜMLER / PROGRAMLAR 2012-2013 2013-2014 

C1. Toplam Anabilimdalı Sayısı   

C2. Toplam Öğrenci Sayısı   

C3. BÖLÜMLER / PROGRAMLAR 

 Öğrenci Sayıları Tam. Zam. Öğ. El. 

Sayısı 

Y. Zam. Öğr.El. 

Sayısı 

Bölüm / Program Adı 2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  



 

D- AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PERFORMANSI 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Akademik İşbirliği Adı Açıklama Sorumlu Kişi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

2013 – 2014 Akademik İşbirliği Adı Açıklama Sorumlu Kişi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

  



E- SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ PERFORMANSI 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Sektörel İşbirliği Adı Konusu Sorumlu Kişi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Sektörel İşbirliği Adı Konusu Sorumlu Kişi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

  



F - AKADEMİK YAYIN PERFORMANSI 

F1 –NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİNDE DANIŞMANLIĞI YAPILAN TAMAMLANMIŞ YÜKSEK 

LİSANS TEZLERİ 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Yılında Tamamlanan Tez Adı / Yazarı Danışman Yayınlanma 

Durumu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Yılında Tamamlanan Tez Adı / Yazarı Danışman Yayınlanma 

Durumu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

  



F2 – NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİNDE DANIŞMANLIĞI YAPILAN TAMAMLANMIŞ DOKTORA 

TEZLERİ 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Yılında Tamamlanan Tez Adı / Yazarı Danışman Yayınlanma 

Durumu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2012 – 2013 Yılında Tamamlanan Tez Adı / Yazarı Danışman Yayınlanma 

Durumu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

  



F3 – Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

Makale Adı 

Dergi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014(SCI & SSCI & Arts and Humanities) Makale 

Adı 

Dergi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

  



F4 – Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities 

Olmayan) 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Makale Adı Dergi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Makale Adı Dergi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

  



F5 – Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Bildiri Adı Bilimsel Toplantı Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Bildiri Adı Bilimsel Toplantı Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

  



 

F6 – Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Kitap Adı Yayınevi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Kitap Adı Yayınevi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

  



F7 – Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Makale Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Makale Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

  



F8 – Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Bildiri Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Bildiri Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

  



F9 – Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Bildiri Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Bildiri Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

  



 

  

F10 – Uluslararası atıflar (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

 

Yazarı Yayın Yeri Yayın Adı Yazarı Atıf Sayısı 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      



F11 – Ulusal & Uluslararası Projeler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Proje Adı / Destekçi Kuruluş Proje Üyesi Öğr. Elemanı Projedeki 

Görevi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

2013 – 2014 Proje Adı / Destekçi Kuruluş Proje Üyesi Öğr. Elemanı Projedeki 

Görevi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  



G – DİĞER FAALİYETLER 

G1.Geçmiş Sayı G1.Teknik Gezi / Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

G2.Geçmiş Sayı G2. Sektör Temsilcisi Konferans Sayısı 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

G3.Geçmiş Sayı G3.Uygulamalara Yönelik Sergi Sayısı 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013  Teknik Gezi Adı (Kurum / Şehir /Tarih) Organize Eden Bölüm Sorumlu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

2012 – 2013  Sektör Temsilcisi Konferans Konusu 

(Konuşmacı / Kurumu / Tarih) 

Organize Eden Bölüm Sorumlu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

2012 – 2013  Uygulamalara Yönelik Sergi (Adı, Tarihi)  Organize Eden Bölüm Sorumlu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

  



EK.4. KİŞİSEL AKADEMİK FAALİYET RAPORU 

 

  

UNVANI / ADI SOYADI: 

 

BİRİMİ (ENSTİTÜ/ FAKÜLTE /Y.O/M.Y.O) 

 

İDARİ GÖREVİ 

 

LİSANS (Bölüm, Fakülte, Üniversite)  

 

YÜKSEK LİSANS (Anabilim Dalı / Enstitü / Üniversite) 

 

DOKTORA(Anabilim Dalı / Enstitü / Üniversite) 

 

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER ve DERECESİ (YDS / IELTS / TOEFL/ MUADİLİ SINAV PUANI) 

 

2012 – 2013 GÜZ Y.Y. VERDİĞİ TOPLAM DERS SAATİ  

 

A- AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PERFORMANSI 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Akademik İşbirliği Adı Konusu Tarih 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

B - SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ PERFORMANSI 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Sektörel İşbirliği Adı Konusu Tarih 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



C - AKADEMİK YAYIN PERFORMANSI 

C1 –NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİNDE DANIŞMANLIĞI YAPILAN TAMAMLANMIŞ YÜKSEK 

LİSANS TEZLERİ 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Yılında Tamamlanan Tez Adı  Yazarı Yayınlanma 

Durumu 

1    

2    

3    

4    

 

C - AKADEMİK YAYIN PERFORMANSI 

C2 –NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİNDE DANIŞMANLIĞI YAPILAN TAMAMLANMIŞ DOKTORA 

TEZLERİ 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Yılında Tamamlanan Tez Adı  Yazarı Yayınlanma 

Durumu 

1    

2    

3    

4    

 

C3 – Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

Makale Adı 

Dergi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

 

  



C4 – Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities 

Olmayan) 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Makale Adı Dergi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

 

C5 – Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Bildiri Adı Bilimsel Toplantı Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

 

C6 – Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Kitap Adı Yayınevi Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

  



C7 – Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Makale Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

 

C8 – Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Bildiri Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

 

F9 – Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Bildiri Adı Dergi Adı Yazarı 

1    

2    

3    

4    

5    

 

  



 

C11 – Ulusal & Uluslararası Projeler 

Geçmiş Sayılar Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013 Proje Adı / Destekçi Kuruluş Proje Üyesi Öğr. Elemanı Projedeki 

Görevi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

  

C10 – Uluslararası atıflar (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

 

Yazarı Yayın Yeri Yayın Adı Yazarı Atıf Sayısı 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      



C12 – DİĞER FAALİYETLER 

G1.Geçmiş Sayı G1.Teknik Gezi / Gelecek Yıllarda Hedeflenen Sayılar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

G2.Geçmiş Sayı G2. Sektör Temsilcisi Konferans Sayısı 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

G3.Geçmiş Sayı G3.Uygulamalara Yönelik Sergi Sayısı 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

       

2012 – 2013  Teknik Gezi Adı (Kurum / Şehir) Bölüm Tarih 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

2012 – 2013  Sektör Temsilcisi Konferans Konusu 

(Konuşmacı / Kurumu) 

Bölüm Tarih 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

2012 – 2013  Uygulamalara Yönelik Sergi (Adı)  Bölüm Tarih 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 



EK – 5 Performans Değerleme Sistemine Yönelik Anketler 

  

 


